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เวยีดนามกลางดานงั เว ้บานาฮลิล ์3วนั 2คนื 

โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วยP์G  

 

 

 

 

1.เทีย่วชม เมอืงเว ้เมอืงหลวงเกา่ทีม่โีบราณสถานอยูท่ ัว่เมอืง 

2. ขึน้สู่ยอดเขา บานาฮิลล์ น ัง่กระเชา้ทีย่าวทีสุ่ดในโลก 

3.  สะพานทองทีเ่ปิดใหม ่ซึ้งเป็นเอกลกัณ์และเสนห ์อนังดงามของเมอืงดานงั   

4. ชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมอืงหลากหลายชนดิ ที ่ตลาดฮาน ตลาดสดของเมอืงดานงั ต ัง้อยูร่มิแมนํ่า้ฮาน 

5. ล่องเรอืมงักร ชมแมนํ่า้หอม แหล่งกําเนดิมาจากบรเิวณตน้นํา้ทีอุ่ดมไปดว้ยดอกไมป่้าทีส่ง่กลิน่หอม 

6. พกัผอ่นกอ่นขึน้เครือ่ง ณ หอ้งรบัรองผูโ้ดยสายบางกอกแอรเ์วย  ์

7. FREE WIFI ON BUS 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 23-25  พฤศจกิายน 2561 12,900.- 

วนัที ่07-09  ธนัวาคม 2561 13,900.- 

วนัที ่14-16,21-23 ธนัวาคม 2561 12,900.- 

วนัที ่28-30  ธนัวาคม 2561 15,900.- 

วนัที ่05-07 เมษายน 2562 15,888.- 

วนัที ่03-05, 10-12 ,24-26 พฤษภาคม  2562 12,888.- 

วนัที ่31 พฤษภาคม -02 มถุินายน  2562 12,888.- 

เริม่ตน้เพยีง12,888.- 
รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรุงเทพ เชา้ 
กลาง

วนั 
คํ่า  

1. 
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูม)ิ-สนามบนิดานงั-เมอืงเว-้พระราชวงัเว-้  

สุสานจกัรพรรดไิคดงิห  ์-เมอืงเว ้
 ✈ O 

JASMINE 3* HOTEL 

หรอืเท ีย่บเทา่ 

2. 
ดานงั-น ัง่กระเชา้ขึน้-ลง บานาฮิลล์-Fantasy Park- 

สะพานทอง -สะพานมงักร-ตลาดฮานดานงั 
O O O 

GALAVINA 3* 

HOTEL หรอืเท ีย่บเทา่ 

3. 
ดานงั-นมสัการเจา้แมก่วนอิมวดัหลนิอึ๋ง-ชมววิภูเขาลิง-

สนามบนิดานงั- กรุงเทพฯ(สุวรรณภูม)ิ- 
O ✈   

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที่ 1: 
กรุงเทพฯ-สนามบนิดานงั-เมอืงเว้-พระราชวงัเว้-สุสานจกัรพรรดไิคดงิห-์ 

ลอ่งเรอืชมแมน่ํา้หอม-เมอืงเว้ 

08.30 น. 

พรอ้มกันณ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์F โดยมี

เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ(ระหวา่งรอขึน้เครือ่ง ทา่นสามารถใชบ้รกิาร เล้าจนข์องสายการบนิ

บางกอกแอรเ์วยไ์ด ้มอีาหารและนํา้ดืม่บรกิาร) 

11.00 น.    
ออกเดนิทางสู่เมอืงดานงั  โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เท ีย่วบนิที ่PG947 

(บนเครือ่งมบีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่) 

12.40 น. 
เดนิทางถงึสนามบนิ Danang International Airport (สนามบนิเมอืง ดานงั) 

หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

บา่ย: 

จากนัน้นําท่านเดนิทางเดนิทางสู่เมอืง ดานงัเป็นเมอืงใหญ่อันดับสีข่องเวยีดนามซึง่เตบิโตอย่างรวดเร็วทัง้

ขนาดและความสําคัญตัง้อยู่ระหว่างชายฝ่ังทะเลและทีร่าบสูงตอนกลาง นําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงเว้

ตัง้อยู่ใจกลางของประเทศ อยู่ห่างจากชายฝ่ังทะเล 12 กโิลเมตรเป็นเมอืงของกษัตรยิ์ในราชวงศเ์หวยีนซึง่

ไดป้กครองต่อกันมาเพียง 33 ปีฝร่ังเศสก็บุกเขา้โจมตเีมอืงเว ้มาถงึปีพ.ศ.2488 ญีปุ่่นก็เขา้มายึดครองบังคับ

ใหพ้ระเจา้เบาได๋สละราชสมบัตต่ิอมาเมอืงเวไ้ดก้ลายเป็นส่วนหนึง่ของเวยีดนามใต ้ตามการแบ่งประเทศ

ออกเป็น 2 ส่วนและไดเ้สือ่มสลายลงภายใตก้ารปกครองของโงดนิหเ์ยียม เมอืงเวด้งึดูดนักท่องเท ีย่วเพราะมี

แหล่งประวัตศิาสตรวั์ฒนธรรม เสน่หท์ ีไ่รก้าลเวลาของสถาปัตยกรรมทีล้ํ่าค่ามแีบบฉบับของตนเองและยังมี

ความงามตามธรรมชาตบินฝ่ังแม่น้ําหอมดว้ย โดยนําท่านเดนิทางผ่านเสน้ทางหายเวนิก่อสรา้งโดยเอกชน

จากญีปุ่่นและรัฐบาลฝร่ังเศสเป็นผูล้งทุนดา้นงบประมาณระยะทาง 108 กม. ท ีเ่ลยีบชายฝ่ังทะเล ผ่านภูเขา 

ทอ้งทุ่งและชนบทและลอดอุโมงคท์ ีขุ่ดลอดใตภู้เขาทีย่าวทีสุ่ดในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้มคีวามยาว 6.28 

กม. เพื่อเชือ่มระหว่างเมอืงดานังกับเมอืงเว ้ 

นําทา่นเดนิทางสู่ พระราชวงัเวท้ ีส่รา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ยาลองใชเ้ป็นทีรั่บรองเชือ้พระวงศร์ะดับสูงและ

นักการทูตต่างประเทศสถานทีจั่ดงานฉลองสําคัญๆ ตกแต่งอย่างวจิติรสวยงาม เพดาน เสา คานผนังตกแต่ง

ดว้ยน้ํามันคร่ังสแีดงและลวดลายสทีอง มตํีาหนักหลายหลัง อุทยาน วัดศาลเจา้ของจักรพรรด ิราชวงศเ์ห

วยีนและนําทา่นชม สุสานจกัรพรรดไิคดงิห ์ซึง่เป็นสุสานทีใ่หญ่ทีสุ่ดในบรรดาสุสานของ 13 องคพ์ระ

จักรพรรดใินราชวงศเ์หวยีนแห่งนครเว ้ชมภาพมังกรในม่านเมฆและถ่ายรูปกับรูปป้ันตุ๊กตาหนิ ทหารมา้ 

ลักษณะคลา้ยสุสานจิน๋ซฮี่องเต ้ นําทา่น ล่องเรอืมงักร ชมแมนํ่า้หอมแหล่งกําเนดิมาจากบรเิวณตน้น้ําที่

อุดมไปดว้ยดอกไมป่้าทีส่่งกลิน่หอมเป็นแมน้ํ่าสายสัน้ๆ ระหว่างทางจะไดพ้บเห็นหมู่บา้นชาวน้ําใหเ้ห็นอยู่

เป็นระยะๆ ท่านจะไดค้วามเพลดิเพลนิไปกับดนตรพีื้นบา้นบนเรอื (ใชเ้วลาล่องเรอืโดยประมาณ 45-60 นาท)ี 

คํ่า  รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  

 นําคณะเขา้สู่ท ีพั่กโรงแรมJASMINE  HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั 1 คนืใน เว ้
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วนัที่ 2: 
เมอืงเว้-ดานงั-น ัง่กระเช้าขึน้-ลง บานาฮลิล-์Fantasy Park-สะพานแหง่ความรกั- 

สะพานมงักร 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ตอ่มานําทา่นเดนิทางสู่เมอืงดานงั (ใชเ้วลาประมาณ 3 ช.ม.)และนําท่านเดนิทางต่อไปยัง บานาฮิลล์(ใช้

เวลาประมาณ 30 นาท)ี เพือ่น ัง่กระเชา้สู่บานาฮิลล์ดืม่ด่ําไปกับววิทวิทัศนข์องเมอืงบนความสูงถงึ 5,810 

เมตรกระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางทีย่าวทีสุ่ดในโลกไดรั้บการ

บันทกึจากกนิเนสบุ๊คเมือ่วันที ่9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขึน้ไปถงึสถานเีฟรนชฮ์ลิล์

อันเก่าแก่ของบานาฮลิลร์สีอรท์และไดช้ืน่ชมกับสุดยอดววิทวิทศันใ์นแบบพาโนรามาในวันทีอ่ากาศสดใส บานา

ฮลิลเ์ป็นรสีอรท์และสถานทีพั่กผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวันตกของดานังซึง่การท่องเท ีย่วของเวยีดนามได ้

โฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื ดาลัดแห่งเมอืงดานังถูกคน้พบโดยชาวฝร่ังเศสเมือ่สมัยทีฝ่ร่ังเศสเป็นเจา้อาณานคิม 

จงึไดม้กีารสรา้งถนนขึน้ไปบนภูเขา สรา้งทีพั่ก สิง่อํานวยความสะดวกต่างๆเพื่อใชเ้ป็นทีพั่กผ่อน เนือ่งจากทีน่ ีม่ ี

อากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปีอุณหภูมเิฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเท่านัน้ 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ สวนสนุก FANTASY PARK**ราคานีไ้ม่รวม

ค่ากจิกรรมต่างๆอาทฯิลฯ  (ค่ารถไฟชมสวนดอกไม ้150 บาท

พิพิธภัณฑข์ีผ้ึง้)ซึง่มเีครือ่งเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความ

มันสข์องหนัง 4D ระทกึขวัญกับบา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครือ่งเล่นเบาๆ 

รถไฟเหาะหรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึของสวนสนุก และท่าน 

สามารถอสิระ ชมความสวยงาม ของ สะพานทองทีเ่ปิดใหม ่ซึง้เป็น

เอกลักณ์และเสนห ์ท่านสามารมองเห็นทวิทัศน ์อันงดงามของเมอืง

ดานัง  ซึง่เป็นฉากทีคุ่ณจะรูส้กึถงึคาวมยื่งใหญ่ของพื้นท ีอ่นัไรข้อบเขต  ไดเ้วลานําทา่นน ัง่กระเชา้กลบัสู่

ดานงั  จากน ัน้นําทา่นชม สะพานมังกร (Dragon Brigde) อกีหนึง่ท ีเ่ท ีย่วแห่งใหม่สะพานทีม่ที ีม่คีวามยาว 666 

เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชือ่มต่อสองฟากฝ่ังของแม่น้ําฮัน 

เปิดใหบ้รกิารเมือ่ 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนือ่งในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมอืงดานังซึง่

สะพานมังกรแห่งนีเ้ป็น Landmark แห่งใหม่ของเมอืงดานังซึง่มรูีปป้ันทีม่หัีวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน้ํา 

คลา้ยๆสงิคโปร(์วันเสาร-์อาทติย์เวลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นน้ํา และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาท)ี 

นําท่านเดนิทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมอืงดานัง ตัง้อยู่รมิแม่น้ําฮานไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น้ํา  

ดา้นหนา้ตลาดมปีระตมิากรรมรมิแม่น้ําเป็นรูปป้ันหญงิสวยงามมทีัง้ของสดและของทีร่ะลกึใหเ้ลอืกซือ้ 

ค่ํา รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 นําคณะเขา้สู่ท ีพั่กโรงแรม GALAVINA HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่พกั 1 คนืใน ดานงั 

 

วนัที่ 3: ดานงั-นมสัการเจา้แมก่วนอมิวดัหลนิอึง๋-ชมววิภูเขาลงิ-สนามบนิดานงั-กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ วดัหลินอึ๋งนมัสการเจา้แม่กวนอมิหลนิอึง๋แกะสลักดว้ยหนิออ่นสูงใหญ่ยนืโดดเด่นสูง

ทีสุ่ดในเวยีดนามซึง่มทีําเลทีตั่ง้ด ีหันหนา้ออกสู่ทะเลและดา้นหลังชนภูเขาตัง้อยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม 

ชาวประมงนยิมไปกราบไหวข้อพรใหช่้วยปกปักรักษาหลนิอึง๋มคีวามหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยู่บน

ชายหาดบ๊ายบุตในลานวัดมพีระอรหันต ์18 องคเ์ป็นหนิอ่อนแกะสลักทีม่เีอกลักษณ์ทา่ทางทีถ่า่ยทอดอารมณ์

ทุกอย่างของมนุษย์ซึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรมอย่างลกึซึง้ 

 
ไดเ้วลาอนัสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่Danang International Airport (สนามบนิเมอืง ดานงั) 

เพือ่เดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิ
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13.40 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วยเ์ทีย่วบนิที ่PG948 

15.20 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศนานาชาตสุิวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ  

และเหตสุดวิสยัตา่งๆที่ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคํานงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผู้รว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นทาํการออกต ัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ **  

 

หมายเหตุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ํ่ากวา่ 6 

เดอืน หรอื 180 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต่ํา 6 หนา้ 

***ราคาทวัรข์า้งต้นยงัไมร่วมค่าทปิมคัคุเทศก ์ และคนขบัรถ รวม 600 บาท/ทรปิ/ต่อทา่น *** 

โปรแกรม : เวียดนามเหนอืกลางดานงั เว้ บานาฮลิล3์วนั 2คนื บนิ PG(GO1DAD-PG002)อตัราค 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่พกั

หอ้งละ 2-

3 ทา่น/

ทา่นล่ะ 

เด็กมเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ่ 1 

ทา่น/ทา่นล่ะ 

เด็กไม่มมีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ่ 1 

ทา่น/ทา่นล่ะ 

ราคา 

ไม่รวมต ัว๋ทา่น

ละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นล่ะ 

23-25 พฤศจกิายน 2561 12,900.- 12,900.- 12,900.- 6,960.- 2,500.- 

07-09 ธนัวาคม2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 7,160.- 2,500.- 

14-16 ธนัวาคม2561 12,900.- 12,900.- 12,900.- 6,960.- 2,500.- 

21-23 ธนัวาคม2561 12,900.- 12,900.- 12,900.- 6,960.- 2,500.- 

28-30 ธนัวาคม2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 9,960.- 2,500.- 

05-07 เมษายน 2562 15,888.- 15,888.- 15,888.- 7,578.- 2,500.- 

03-05 พฤษภาคม  2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 6,878.- 2,500.- 

10-12 พฤษภาคม  2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 6,878.- 2,500.- 

24-26 พฤษภาคม  2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 6,878.- 2,500.- 

31 พฤษภาคม -02 มถิุนายน  2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 6,878.- 2,500.- 

*** (INFANT)  สําหรบั"ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ท่านล่ะ 3,000.-บาท / ทา่น *** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. ค่าตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิ

จํานวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ  

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ 

4. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ  

5. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

6. นํ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท่้านละ 1 ใบ (นํ้าหนัก 20 กโิลกรัม)  
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7. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณเีกดิอุบัตเิหตุ

วงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ ือ้ประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเรื่อง

สุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกับทางบริษัทได ้ **  

 - เบีย้ประกันเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วัน] 

 - เบีย้ประกันเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน ือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรือเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน ือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรือเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคุเทศก)์ 

9. ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ท ีจ่่าย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเครื่องดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, ค่าโทรศัพท ์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, ค่านํ้าหนักเกนิจากทาง

สายการบนิกําหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรือของมคี่าทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถตลอด รวม 600 บาท/ทรปิ/ต่อท่าน 

4. ค่าธรรมเนยีมนํ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณทีีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 

เง ือ่นไขการจอง  

1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย  30 วันก่อนการเดนิทางและกรุณาเตรียมเงนิมัดจํา  10,000 บาทพรอ้มกับเตรียมเอกสารส่งใหเ้รียบร ้อย

ภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว้ 

2. การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อนกําหนด

เนือ่งจากทางบริษัทตอ้งสํารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าทีพั่กและตั๋วเครื่องบนิม ิฉะนัน้จะถอื ว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต  ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วัน   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 1-14 วันก่อนเดนิทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ ์ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเด ินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวซี่าให ้ เม ือ่ผลวซี่าผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบริษัท

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามัดจําทั้งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ์ในการเก็บค่าใชจ่้ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและม ีผลทาํใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จํานวนท ีบ่ร ิษทัฯกําหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป)เน ือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดนิทางอ ืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน

บริษัทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึ่งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเลือ่นการเดนิทางของ

ท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั ้งน ี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรียกคนืไดค้อืค่าธรรมเนยีมในการมัดจําตั๋วในกรณีทีไ่ม่สามารถ

เดนิทางได ้

7. กรณท่ีานไดชํ้าระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแลว้ทางบริษัทฯ คนืค่าทัวร์หรือมัดจําให ้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าใชจ่้าย

บางส่วนทีเ่กดิข ึ้นจริงเป็นกรณไีป (อาท ิ กรณอีอกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ หรือไดชํ้าระค่าบริการในส่วนของทางเมอืงนอกเช่น โรงแรม 

ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงทีเ่กดิข ึ้นแลว้กับท่านเป็นกรณไีป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเม ืองได ้ เน ือ่งจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 
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